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Hea lehelugeja
Vaivara vallast ja
Narva-Jõesuu linnast!
Täna võime nimetada
endid naabriteks, kuid
õige pea oleme üks
omavalitsus. See
tähendab seda, et
haldusreformi keerises
on meie kaks
omavalitsust liidetud
üheks omavalitsuseks,
mis alustab tööd 2018.
aasta esimesest
jaanuarist. Seetõttu on
mul hea meel tervitada
teid meie ühise lehe veergudel.
See leht, mida te käes hoiate, on meil
Narva-Jõesuu linnaga välja antav ühine
infokandja, et tuua lähemale kaks
kogukonda, kes täna on naabritena
sõbralikult koos eksisteerinud. Me oleme
elanud aastakümneid kõrvuti, aga meie
läbikäimine võib-olla ei ole olnud alati väga
tihe.
Haldusreformi käigus oleme üksteist
selle lühikese ajaga paremini tundma
õppinud. On olnud teemasid, mis meid
ühendavad ja on olnud asju, mis meid
võib-olla lahutavad.
Kõigepealt pöörduksin Narva-Jõesuu
elanike poole ja vabandaksin nende ees,
kes tuliselt tahtsid ühineda Narva linnaga.
Paraku selles protsessis ei olnud see
võimalik ja tuli valida väiksem naaber ehk
Vaivara vald. Samas tahaksin vabandada ka
Vaivara valla elanike ees, kellele liitumine ei
ole üldse meeltmööda, sest liituda vallal
linnaga, sellel on teatud ohud. Aga ohud
on alati väljakutseteks, mida ületades võib
saavutada seda, mida algul unistadagi ei
osanud.
Käesolev leht on loodetavasti väike
osa sellest, mis aitab meil edasi liikuda
sellise kogukonna poole, kus me tunneme
üksteist ühe omavalitsuse elanikena, ühe
kogukonna liikmetena. Selles lehes me
püüame tutvustada Narva-Jõesuu
linnaelanikele inimesi vallast ja Vaivara
elanikele esitleda inimesi Narva-Jõesuu
linnast, on need siis kultuuriga seotud
inimesed, ettevõtjad või poliitikud. Eesmärk
on üksteisega tuttavaks saada ja luua
usaldust, et oleks pinnas meie
edaspidiseks sõbralikuks koostoimimiseks,
Kui vaadata tagasi meie tegevustele
naabritena, siis meie läbisaamine on alati
olnud väga hea ja võib öelda, et isegi
sõbralik. Meil on olnud palju ühiseid
projekte, on ka isegi mõned ühised
asutused, näiteks Narva-Jõesuu
Hooldekodu. On ka ühiseid ametnikke ja on
toimunud mitmeid kultuuriüritusi, kus meie
valla inimesed on kutsunud külla NarvaJõesuu sõpru ja Narva-Jõesuu inimesed
meie valla elanikke. Nagu ma aru saan, on
need ühised ajaveetmised mõlemale
poolele väga meeldinud ja loodetavasti
inspireerinud ka edaspidisteks
tegevusteks.
Nagu eelpool öeldud, pole see
haldusreformi protsess meile lihtne olnud
ja vallavanemana tahangi ma tänada NarvaJõesuu linnajuhte, tahan tänada NarvaJõesuu elanikke, sest vaatamata meie
poliitilistele või isiklikele veendumustele
või erimeelsustele, oleme selle protsessiga
ikkagi väga hästi hakkama saanud, tänu
konstruktiivsele koostööle, mõnikord ka
asjakohasele kriitikale. See, et inimesed
julgevad välja öelda oma seisukohti ja
mõnikord hääletada ka vastu, näitab seda,
et meie ühiskond on terve. Loodetavasti
julgeme oma seisukohti välja öelda ka meie
ühises omavalitsuses, aga samas oleme
avatud ka konstruktiivsele koostööle, sest
me ei tohi unustada, et omavalitsuse
juhtimine ei ole mitte loosungid ega
isiklikud ambitsioonid, vaid omavalitsuse
juhtimine on eelkõige vastutus inimeste
ees, meie kõigi heaolu parandamine.
Ma loodan, et me koos suudame teha
nii, et õige pea on uus omavalitsus MEIE
omavalitsus. Jõudu teile kõigile selleks ja
kuna haldusreform ei ole tänaseks päevaks
veel lõppenud, siis pikka meelt,
kannatlikkust ja vastupidavust sellel
keerulisel teel.
Tänan teid veelkord osutatud abi eest ja
suur tänu ka asjakohase kriitika eest. Head
sõbrad, koos oleme tugevad!
VEIKKO LUHALAID,
Vaivara vallavanem

Sünnipäeva
tähistamine siin ja seal
Vabariigi 99ndat sünnipäeva tähistasid head
naabrid sel aastal veel eraldi. Narva-Jõesuu
linnas toimus pidulik vastuvõtt 23.
veebruaril Narva-Jõesuu SPA &
Sanatooriumis ja Vaivara vallas 24.
veebruaril Sinimäe Põhikoolis.
Linna piduliku koosviibimise juhatasid
sisse volikogu esimehe Inge Muškina ja
aselinnapea Olga Batluki sõnavõtud, milles
tehti tagasivaade Eesti iseseisvumise ajaloole
ja meenutati iseseisvusmanifesti
väljakuulutamist. Tänapäeva tagasi tulles
räägiti linna arenguvõimalustest ja Euroopa
Liidu osalusega projektidest. Linna tänukiri
anti Andrei Kuzminile panuse eest NarvaJõesuu arengusse.
Peomeeleolu loomisel olid abiks Kiviõli
Kunstikooli kandleansambel ja Narva-Jõesuu
tantsuansambel Kullerkupp, viimastel
õnnestub oma hoogsa ja naerusuise
esinemisega alati sära tuua ka publiku
silmadesse.
24. veebruari hommikul heisati

Linna tänukiri anti Andrei Kuzminile
panuse eest Narva-Jõesuu arengusse.
Foto: Sergei Stepanov

Aasta 2017 on väga
keeruline, aga samas
ka põnev
Selle aasta sügisel
toimuvad kohalike
omavalitsuste valimised.
Suve keskpaigaks peab
lõppema ka
haldusreform, mis tõi
meile kõigile palju
pingelisi hetki, aga
samas ka kogemust
ning arusaama, kuhu ja
kellega koos liigume
edasi.
Selles kontekstis on minu jaoks väga
oluline, et juba enne lõplikku ühinemist
käiks tihe ja tulemuslik koostöö ühineva
omavalitsuse partnerite vahel, kelleks on
Vaivara vald ja Narva-Jõesuu linn. Aasta
algusest toimus mitu üritust, kus osalesid
nii Narva-Jõesuu kui ka Vaivara valla
inimesed ja mis jätsid neist osa võtnud
inimestele väga hea mulje. Ees on ootamas
veel palju sündmusi, mis kindlasti
suudavad tõestada kõigile, et 30. novembril
allkirjastatud ühinemisleping on õige samm
selleks, et tugevdada mõlemad
omavalitsused ning teha meie igapäevane
elu paremaks ja rikkamaks.
Meie ajaleht, mida teie, kallid NarvaJõesuu linna ja Vaivara valla elanikud
praegu loete, on veel üks hea näide
edukast koostööst. Lehes toodud
materjalid annavad igaühele hea võimaluse
tutvuda eluga nii Vaivaras kui ka NarvaJõesuus. Siin loodame anda ülevaate
sellest, millised sündmused toimuvad
mõlemas omavalitsuses ja kes on need
inimesed, kes siin elavad ning oma
tegevusega püüavad teha meie kõigi elu
paremaks.
Enne 2015ndal aastal Narva-Jõesuu
Linnavalitsusse tööle tulekut olin 4,5 aastat
ametis Vaivara Vallavalitsuses ja võin
öelda, et kuigi linna ja valla vahel võib olla
teatud erinevusi, olen veendunud, et peale
ühinemist tekib suure potentsiaaliga tugev
omavalitsus. Kuid ainult meie, siin elavad
inimesed kõik üheskoos, suudame selle
potentsiaali ellu viia.

vastuseid ei tea meist
tegelikult keegi,“ rääkis
Vaivara vallavolikogu
esimees Heiki Luts,
rõhutades, me peame
kindlalt teadma, et mida ja
milleks me teeme ja mis
on tulemus.
„Järgmisel aastal
100 – võimas arv, kuid
selleni tuleb tööd teha,
vaeva näha ja meie riiki
hoida,“ manitses
vallavanem Veikko
Luhalaid. „Oleme siin
Eestis kasutanud
Peomeeleolu aitas luua Narva-Jõesuu tantsuansambel
minevikusündmusi
Kullerkupp. Foto: Sergei Stepanov
enesehaletsuseks – 50
aastat okupatsiooni, 700 aastat orjapõlve,
10 000 aastat kiviaega ja 20 aastat
haldusreformi. Selle orjameelse masohhismiga
me aga kaugele ei jõua. Seetõttu tuleb käed
MAKSIM ILJIN,
taskust võtta ja pihta hakata. Me kõik peame
Narva-Jõesuu linnapea
pöörama pilgud päris tõsiselt tulevikku.
2018ndast aastast tuleb meil hakata
elama koos Narva-Jõesuu linnaga
ja see on ainuke tee, mida mööda
edasi minna - rahulikult üheskoos
kogukonda arendades ja endale
seatud eesmärke täites.“
Oma sõnavõttudes rõhutasid
mõlemad vallajuhid käesoleva
aasta tähtsust valla jaoks –
aprillikuus tähistatakse
omavalitsuse 25ndat sünnipäeva,
samuti räägiti eelseisvatest
Valla teenetemärk omistati teenete
kohalike omavalitsuste valimistest.
eest valla elu edendamisel Ilme
Ka sel aastal oli põhjust
Pildenile. Foto: Alar Tasa
tunnustada tublisid inimesi panuse eest valla hariduse
linnavalitsuse hoone juures pidulikult
edendamisel anti tänukiri üle
riigilipp, seejärel suunduti Narva-Jõesuu
Helena Ohakule, Tiiu Assafreile
kalmistule, kus asetati pärjad Vabadussõja
antud tänukirjale oli trükitud:
ausamba jalamile.
pikaajalise panuse eest valla
Vaivara vallas sai vabariigi aastapäev
hariduse edendamisel. Valla
alguse varahommikuse ühise
teenetemärk nr 19 omistati teenete
lipuheiskamisega Vanatare seltsimaja juures.
eest valla elu edendamisel Ilme
Seda, juba aastaid toimuvat ühist ettevõtmist
Pildenile.
võib juba julgelt traditsiooniliseks nimetada.
Vastuvõtu ametliku osa lõppedes
Vallajuhtide pidulikule vastuvõtule olid
Laval on Andrus Albrecht - kasutanud ka esinejanime
täitsid peoruumi laulja Andrus
külalised ka sel aastal palutud Sinimäe
Bonzo. Foto: Alar Tasa
Albrechti - kasutanud ka
põhikooli, mille kaasaegne aatrium sobib
esinejanime Bonzo - käre hääl ja
selliseks pidulikuks sündmuseks
kitarrihelid. Tuntumate lugude seas kõlas ka
http://album.vaivaravald.ee >
suurepäraselt.
üks esmaesitus.
Sündmused
„Kindlasti juba küsite, et mis saab selles
Kus, kellega ja millistes oludes
kiiresti muutuvas maailmas järgmisest aastast
tähistame järgmisel aastal Eesti Vabariigi
meie kogukonnast? Püüan olla nagu
ALAR TASA
suurt juubelit, oleneb väga paljuski meist
tavaliselt, aus ja otsekohene. Ega lõpuni kõiki
kõigist endist.
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Kes teeb,
see jõuab
Vladimir Judin, Vana Olgina Mõis OÜ
Milliseid teenuseid pakub Teie ettevõte?
Meie ettevõte, Vana Olgina Mõis OÜ,
pakub majutusteenust kõikidele
turistidele kogu maailmast. Meie juures
on võimalik peatuda kõikide mugavustega
külalistemajas, on ka rahaliselt soodsam
võimalus – kämping, samuti on meil
kohad telkimiseks ja autokaravanidele.
Samuti pakume võimalust aktiivseks
puhkuseks ja kalastamiseks. Meie juures
saab pidada pulmi, sünnipäevi,
lasteüritusi ja ka asutuste ja ettevõtete
koosviibimisi nii suvel kui ka talvel.
Eelmisest aastast pakume uut teenuseliiki
– see on autoremont, mille tarbeks
remontisime vanad ruumid ja soetasime
uued seadmed.

Peremees Vladimir Judin oma mõisas.
Foto: Alar Tasa
Mitmele inimesele pakub Teie ettevõte
tööd?
Käesoleval ajal töötab mõisas minu
abikaasa ja veel üks tööline. Muide, veel
ühele meie valla inimesele võime pakkuda
tööd meie autoremondi töökojas.
Miks valisite just selle
tegevusvaldkonna?
Asi on selles, et sündisime siin ja ajapikku
said meist selle mõisa omanikud. Peale
mitu aastat kestnut remonti ja
korrastustöid, saime aru, et see koht
köidab turiste. Renoveerimise käigus
pidasime hoonestuses välja eesti stiili.
Elades selles riigis austame kohalikku
kultuuri. Suurt tähelepanu pöörasime
vana pargi säilitamisele, puhtusele ja
korrashoiule. Samuti on kaks väga
maalilist veekogu.
Kui kaua olete sellega juba tegelenud?
Töödega alustasime 1997. aastal, aga
ettevõte Vana Olgina Mõis OÜ on
asutatud 2004. aastal.
Jutustage palun üks ettevõttega seotud
lõbus juhtum või huvitav lugu.
Lõbusaid seiku tuleb meie
tegevusvaldkonnas tihti ette, kuna
võõrustame turiste paljudest maadest.
Näiteks, meid külastas üks turist
Saksamaalt. Eakas meesterahvas,
sündinud 1943. aastal, sõitis meie juurde
50ndate aastate traktoriga, millel oli
haagis elamiseks. Elas meie juures 3
päeva.
Miks peaks kasutama just Teie ettevõtte
teenuseid?
Pöörame suurt tähelepanu
suhtluskultuurile, viisakusele ja meie
külastajate heaolule selles maalilises
kohas. Selle tõenduseks on
soovideraamat, mille saime kingiks
vallavanem Veikko Luhalaidilt, mõisa
avamise päeval.
Kust Teid leida saab?
See on lihtne. Asume Tallinna-Narva
maanteel, Narvast kolmandal kilomeetril.
Maanteel on vastavad liiklusmärgid ja
teeäärne reklaam, meid on raske mitte
märgata. Kaarti võib vaadata meie
kodulehelt: www.olgina-mois.ee

Mihhail Korb: Valitsus
täitis seaduse nõuet
Vabariigi Valitsus tegi veebruari alguses 22
omavalitsusele, kes ei täitnud haldusreformi
seadusest tulenevat 5000 elaniku
miinimummäära, sundliitmise ettepaneku.
Ettepaneku saajate seas olid ka juba
vabatahtliku liitumise otsuse langetanud
Narva-Jõesuu linn ja Vaivara vald, kellele
tehti ettepanek ühineda
Sillamäe linnaga.
Riigihalduse minister
Mihhail Korb,
kommenteerides sellist
Vabariigi Valitsuse otsust
märkis, et see on
Haldusreformi seadusest
tuleneva nõude täitmine.
“Kõik omavalitsused, kus
elanike arv oli käesoleva
aasta 1. jaanuariks alla
seaduses määratud 5000
elaniku, said
liitumisettepaneku ühes või teises suunas.
Valitsus pidi need ettepanekud tegema, täites
seaduse nõuet,” ütles minister Korb,
kommenteerides seda otsust.
Samuti lisas ta, et erandeid ei tehtud ühelegi
26-st sellisest omavalitsusest ning tõi näiteks
Häädemeeste valla, kus nõutud elanike
piiraarvust jäi puudu 18 inimest. “Ettepaneku
said kõik, isegi Häädemeeste vald, kus jäi
puudu kõigest 18 inimest ja nende suhtes
oleks tõenäoliselt olnud võimalik teha erand,
arvestades nende suurt territooriumi. Neile
tehti ettepanek ühineda Saarde vallaga,”
ütles Mihhail Korb.
Valitsus lähenes antud küsimusele
põhimõtteliselt, kuid on valmis kaaluma
taotlusi erandi tegemiseks. Mis puudutab
Vaivara valda ja Narva-Jõesuu linna, siis
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valitsus, nagu märkis Korb, käsitleb neid
alates eelmise aasta detsembrist ühtse
tervikuna ja eraldiseisvana neid ei näe.
“Eelmise aasta detsembris võttis Vabariigi
Valitsus vastu otsuse kinnitada Vaivara valla
ja Narva-Jõesuu linna ühinemine üheks
omavalitsuseks Narva-Jõesuu linnaks. See
otsus on lõplik ja neid
omavalitsusi ei käsitleta muul
viisil, kui ainult ühe
omavalitsusüksusena,”
märkis Mihhail Korb.
Samuti minister sõnas, et
võib küll spekuleerida
arvamusega, et NarvaJõesuul oleks olnud
loogilisem ühineda Narvaga,
kuid tema arvates olukorras,
kus see on juba üks
omavalitsusüksus, siis
valitsus veebruaris, võttes
vastu otsuse teha ühinemisettepanek,
langetas selle Sillamäe kasuks.
Valitsuse ettepanek ühtse omavalitsusüksuse
Narva-Jõesuu linn liitmiseks Sillamäe linnaga
ei ole käskiv otsus ja valitsus on valmis
vaagima erandi tegemise võimalust.
“Muidugi sellesisuline taotlus peab olema
motiveeritud ja valitsus antud küsimuse
arutamisel vaatab väidete argumenteeritust
erandi tegemiseks,” leiab riigihalduse
minister Mihhail Korb.
Kõik omavalitsused, kes said Vabariigi
Valitsuselt sellise ettepanku, peavad hiljemalt
15. maiks esitama maavanemale oma
seisukoha. Lõpliku otsuse omavalitsuste
liitmisest võtab Vabariigi Valitsus vastu peale
seda, kui on tutvunud omavalituste
arvamuste ja seisukohtadega. (ML)

Võimuvahetus
võimuvahetuse nimel

Olukord, mis tekkis Narva-Jõesuus
veebruari alguses ja sai lahenduse alles
märtsi keskel, ei kutsu esile muud
emotsiooni, kui üllatus. Ootamatu mõjuva
põhjuseta linnavolikogu juhtkonna vahetus
tekitas olukorra, kus linnas oli
kaksikvõim, aga faktiliselt pidurdas oluliste
küsimuste lahendamise.
Meenutuseks nimetan, et veebruari
alguses grupp Narva-Jõesuu Linnavolikogu
liikmeid viis läbi oma, alternatiivse
linnavolikogu istungi, kus nad avaldasid
umbusaldust tegevesimehele Inge Muškinale
ja valisid esimeheks Kalle Kekki. Hiljem
maavanem Andres Noormägi tunnistas
sellise tegevuse ebaseaduslikuks.
Ja alles 13. märtsil toimus Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung, kus Inge Muškinale
avaldati umbusaldust ja valiti seaduslikel
alustel uueks esimeheks Kalle Kekki.
Seoses sellega tekkis rida küsimusi –
milleks oli vaja sellist kiirustamist
võimuvahetamisel? Milleks oli vaja
korraldada ebaseaduslikke valimisi, kui kõik
oleks võinud lahendada tavalisel, seaduslikul
teel? Inge Muškina ei osanud sellele
küsimusele vastata, öeldes vaid, et ta ei saa
aru, milleks see vajalik oli. Kusjuures, nagu
Muškina ise märkis, oli ta valmis lisama
volikogu istungi päevakorda tema
umbusaldamise küsimuse. Kuid kõik asjad
kulgesid imelikke teid pidi.
Kohe, peale sellele ametikohale valimist,
võttis volikogu esimees Kalle Kekki osa meie
saatest “Rahvale on tähtis” kanal ETV+
Narva stuudios. Kogu saate vältel, 45
minutit, püüdsin saada vastust küsimusele,
mida sellist tegi Inge Muškina, et talle oli vaja

umbusaldust avaldada? Millised eesmärgid
on revolutsiooni korraldanud saadikurühmal?
Kahjuks selgeid vastuseid neile küsimustele
ma nii ei saanudki.
Ja, Kalle Kekki inkrimineeris Inge
Muškinale mingisuguse kirja varjamist, mis
laekus linna juba suvel. Loogiliselt on see
süüdistus täiesti arusaamatu – sel ajal oli
Muškina lihtsalt volikogu liige, esimees oli
Raivo Murd. Kuidas tema sellega seotud on?
Ja veel üks fakt, Narva-Jõesuu ei alustanud
Narvaga ühinemisläbirääkimisi. Jällegi
arusaamatu – linn oli selleks ajaks juba
Vaivara vallaga läbirääkimiste protsessis.
Jumal tänatud, olukord kaksikvõimuga
leidis lahenduse ja linnavolikogu võib naasta
normaalsesse töörütmi. Uus koalitsioon
võttis vastu otsuse Narvaga läbirääkimiste
protsessi algatamisest, kuid see ei ole
ühinemisläbirääkimised, vaid koostöö
arendamine erinevates valdkondades. See
kõik on väga tore, kuid jälle tekib küsimus,
kes viimase 20 aasta jooksul takistas NarvaJõesuu linnavalitsust ja linnavolikogu
koostööst Narvaga? Kas selleks on ikka vaja
korraldada volikogus võimupööret? Väga
tahaks loota, et volikogus tekkinud ebaterve
olukord ei too endaga kaasa suuri vapustusi,
näiteks võtmeametnike vallandamist ja
kannataja pooleks jääb jälle meie linn. Ei
tasuks ka unustada asjaolu, kuidas me näeme
välja ühinemispartnerite silmis…
SERGEI STEPANOV,
ETV+ kanalil saate “Rahvale on tähtis”
saatejuht
Narva-Jõesuu linna elanik

20. veebruaril
sõlmiti leping
Sinimäe spordihoone
ehitustöödeks. Tööde
tellijaks on KA
Vaiko AS ja
töövõtjaks EVIKO
AS. Spordihoone
valmimise tähtajaks
on lepingu kohaselt
31.07.2017.
Foto: Alar Tasa

Kes teeb,
see jõuab
Valentina Kozlovskaja, kohvik Lemmik
Milliseid teenuseid pakub Teie ettevõte?
Meie kohviku Lemmik uksed on alati
külastajatele avatud: Teid ootavad
banketisaal ja avatud veranda. Viime iga
Teie ürituse heal tasemel läbi: peale
rikkaliku menüü ja jookidevaliku võime
vastavalt Teie soovile kaunistada saali
lillede, õhupallide või rippvanikutega,
külaliste meelt lahutab haarav show.
Meeleldi koostame
meelelahutusprogrammi, et saaksite
nautida mitte ainult maitsvat toitu, vaid ka
haaravat etteastet. Juhul, kui soovite
tagasihoidlikumat meelelahutust, on Teie
teenistuses elav muusika ja meie artistid
Rafael ja Jelena Kovostjanova.

Lemmiku töökas pere. Foto: Erakogu
Mitmele inimesele pakub Teie ettevõte
tööd?
Talvel töötab kohvikus 10 inimest,
suvehooajal töötajate arv suureneb.
Miks valisite just selle
tegevusvaldkonna?
Sünnist saati on meid õpetatud tööd
tegema. Juba tüdrukutena käisime toona
pannkoogibaaris “Áëèííàÿ”, kui meie isa
(Ivan Kozlovski) hakkas selle äriga
tegelema. Nii on sellest saanud meie elu
lahutamatu osa. Täna ei tea ma päeva ilma
kohvik Lemmikuta. Lemmik – see on minu
elu. Rõõmustada külastajaid, näha nende
naeratusi ja rahulolevaid pilke – see ongi
tõeline õnn. Praegu ei oska ma ette
kujutadagi, et tegeleksin millegi muuga.
Kui kaua olete sellega juba tegelenud?
Käesoleval aastal tähistame 28ndat
tegevusaastat. Ei tea, kas seda on palju?
1977. aastal ehitati toona Narva-Jõesuu
alevisse suvekohvik “Áëèííàÿ”. 1989.
aastal võttis meie pere (perekond
Kozlovskid) selle kohviku rendile ja 1990.
aastal said rentnikest kohviku
täieõiguslikud omanikud. Sellest sai
alguse meie pereäri. Meie juures elavad
kõrvuti vanad traditsioonid ja uuendused,
originaalsus ja järjepidevus,
loomingulisus ja lihtsus.
Miks peaks kasutama Teie ettevõtte
teenuseid?
Töötame inimeste heaks, ega muidu ei
kutsutaks meid perekohvikuks. Meie
uksed on alati Teie jaoks valla, heameele
ja vene külalislahkusega kutsume Teid
maitsma meie firmaroogasid. Tänu meie
kokkade osavusele on nauditavad nii
toitude maitsed, kui ka välimus. Kuumad
ja külmad suupisted, kuumad liha ja
kalaroad, grillroad, garneeringud, joogid ja
desserdid suudavad üllatada isegi kõige
nõudlikumat gurmaani! Puhas, värske
õhk, õrn linnulaul kohvik Lemmiku
varjulisel verandal, sobivad ideaalselt
kokku Teie elu imelisema päevaga. Juhul,
kui soovite lustida, siis igal reedel ja
laupäeval on Teie teenistuses elav
muusika. Lisage oma puhkusele looduse
maitset! Puhake linnakärast kohvikus
Lemmik. Oleme juba 27 aastat turul –
teame kuidas muuta Teie puhkus
meeldejäävaks.
Millised on Teie tulevikuplaanid?
Lemmik uues valguses, see on loomulikult
ehitus. Loodan, et Jumal annab, ja saab
teoks kõik see, mida kavandan. Muidugi
pidustused, avaliku ürituse mastaapides.
Nagu ma juba varem ütlesin, töötame
inimeste jaoks ja Narva-Jõesuu turismi
arengu hüvanguks. Meil on võrratu
kuurortlinn, aga meelelahutust jääb
väheseks, seepärast juurdleme seda
teemat.
Kust Teid leida võib?
Oleme lihtsasti leitavad: Narva-Jõesuu
Vabaduse 25. Meil on alati hea meel Teid
näha!
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Narva-Jõesuu
päästekomando
päästjatele omistati
elupäästja medalid
Lugu sai alguse möödunud aasta 8.
detsembril, mil häirekeskuse ametliku
raporti kohaselt teatati häirekeskusele
tulekahjust viiekorruselise elumaja
neljanda korruse korteris NarvaJõesuus. Korterist tuli tossu ja inimene
võis korteris sees olla.
Meeskonnavanem Rait Johannes
võttis vastu otsuse, et suitsusukeldumist
teostavad tema ja Roman Kulikov.
Sisenedes trepikotta, oli juba allkorrusel
kohe tunda tugevat suitsulõhna.
Korterisse sisenemiseks tuli kasutada
lõhkumisvahendeid ja ukse avanedes oli
näha ka tuleleeke. Kohe alustati inimese
otsingutega. Korteri kaugemas nurgas
leiti põrandalt põlenud madratsilt
poolenisti teadvuseta kannatanu, kes
toodi korterist välja ja hoiti kiirabi
saabumiseni päästjate hoole all, andes
talle hingamiseks suruõhu
hingamisaparaadi ballooni õhku. Kiirabi
saabus 15 minutit peale elupäästet.
Käesoleval kuul, 7. märtsil andsid
siseminister Andres Anvelt ja Päästeameti
peadirektor Kuno Tammearu üle
päästeenistuse aumärgid, millega
autasustatakse päästetöötajaid, samuti
teisi Eesti kodanikke vapruse eest
inimeste ja vara päästmisel ning
silmapaistvate teenete eest päästetööde
korraldamisel, tegemisel ja
päästeteenistuse arendamisel.
Kokku omistati 54 aumärki, teiste seas
anti Elupäästja III klassi medal Ida
päästekeskuse Narva-Jõesuu
päästekomando meeskonnavanemale Rait
Johannesele ja päästjale Roman
Kulikovile.
ALAR TASA

Kolm küsimust
Rait Johannes, kaua töötate päästjana?
Päästja ametikohal töötan tänaseks kolm
aastat ja seitse kuud. Hetkel olen
meeskonnavanem, sellel ametikohal olen
olnud ühe aasta, kokku on mul staazi
seega neli aastat ja seitse kuud.
Kuidas päästjaks saite?
Peale ametikooli lõpetamist otsisin
aktiivselt tööd. Samal ajal töötas mu sõber
päästeametis päästjana ja temaga tuli
jutuks, et olen tööotsingul. Ta soovitas
kandideerida Narva-Jõesuu komandosse
päästjaks. Kandideerisingi ja läbisin
edukalt vestluse. Hiljem omandasin VäikeMaarja päästekolledzis päästja
kutsetunnistuse. Seejärel tekkis võimalus
uuesti kooli minna ja omandada
meeskonnavanema kutsetunnistus. Hetkel
olengi meeskonnavanem Narva-Jõesuu
päästekomandos.
Mida ütleksite lehe kaudu inimestele?
Inimesed peaksid rohkem tähelepanu
pöörama enda ohutusele. Paigaldama
suitsuanduri eluruumidesse ja seda
regulaarselt kontrollima ja hooldama.
Hooldama küttesüsteeme nende
olemasolu korral ja õigel ajal kutsuma
korstnapühkija.

Pärimuspäev
Vaivaras
22. aprillil kell 12.00 toimub Vaivara
Sinimägede muuseumis Vaivara
pärimuspäev.
Eelmisel aastal oli pärimuspäev
edukas. Sellel aastal tahab Vaivara
Sinimägede muuseum jätkata traditsiooni
koostöös Viru Instituudi ja Vaivara
Huvikeskusega.
Kavandatava 2017. aasta Vaivara
pärimuspäeva käigus toimuvad loengud
Vaivara rahvarõivastest ja muusikast
ning Narva jõeäärse Vaasa mõisa
ajaloost. Toimub ekskursioon endise
Vaivara mõisa asukohale Pargimäel.
Tegevusi on ka laste jaoks, toimuvad
nuku ja rahvusliku käevõru valmistamise
töötoad.
JEKATERINA MURAVJOVA,
Vaivara Sinimägede muuseum
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8. märts suure pere ringis
Esmakordselt kahe omavalitsuse, Vaivara
valla ja Narva-Jõesuu linna ajaloos toimus
ühine Rahvusvahelise naistepäeva – 8.
märtsi tähistamine, mis leidis aset Olginas.
Nagu ütles vallavanem, Veikko Luhalaid
oma avakõnes – suur pere sai kokku.
“Sellist asja pole veel olnud. Täna saime
kokku ja kutsusime oma naabrid NarvaJõesuust külla. Praegu veel naabrid, aga
järgmise aasta 1. jaanuarist ei ole me enam
naabrid, vaid üks omavalitsus. Ja juba täna ei
tähista me seda pidu koos kui naabrid, vaid
kui üks suur pere,” ütles Veikko Luhalaid 8.
märtsil oma kõnes peol Olginas.
Pidu algas juba Olgina rahvamaja saali
ukselt. Vallavanem Veikko Luhalaid ja NarvaJõesuu linnapea Maksim Iljin tervitasid naisi
lilleõie ja pokaali veiniga. Külalised sättisid

end lauda istuma, aga
loomekollektiivid
valmistusid
suurejooneliseks
etteasteks.
Peab märkima, et peol
astusid üles nii valla
loomekollektiivid kui ka
taidlejad Narva-Jõesuust,
Narvast ja Sillamäelt,
kelleks olid
tantsuansambel
“Aktsent”, peotantsurühm
“Flamingo”, loomestuudio
“Pertsõ” Marina Pertseva
juhendamisel,
tantsukollektiivid “Zumba”
ja
Veikko Luhalaid ja Maksim Iljin tervitasid naisperet lilledega.
“Ledi
Miks”, vokaalansambel märkis oma sõnavõtus, et talle, olles ise
”Ivolga” Sillamäelt,
Olginast pärit, on rõõm näha täissaali oma
laste folklooriansambel
inimesi. „Vaadates seda täissaali, tahaks
“Guselki” Narvast ning
öelda Vau! Sellist asja ei ole ma veel näinud.
Sinimäe põhikooli
Siin on kõik meie inimesed: meie olginalased,
lapsed. Muusikat valis
meie sinimäelased, meie vaivaralased ja meie
Andrei Markus ja peo
narvajõesuulased! See on väga tore!“, ütles
lõpupoole said
Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin peol.
külalised hoogsalt
See oli esimene tähtpäev, mida valla ja
tantsida Narva-Jõesuu
linna inimesed tähistasid sõbralikult ja
ansambli VIA
lõbusalt koos. Ees ootab meid veel palju
“Revansh” saatel.
rõõmsaid sündmusi, mida tähistame koos ühe
Narva-Jõesuu
Tantsulusti jagus nii lastele kui täiskasvanutele.
suure perena. (ML)
linnapea Maksim Iljin
Foto: 2x Sergei Stepanov

Noored, te olete Super!
Tänu ENTKle alustasime eelmisel aastal
koostööd Kirde regioonis (Vaivara, Sillamäe,
Narva-Jõesuu, Narva), et pakkuda meie
noortele rohkem erinevaid võimalusi ning
teha neid üheskoos. Koostöö on alanud väga
positiivselt ja oleme koos teinud palju
põnevat. Kajastame oma tegevusi Facebookis
„Kirde Noored“ rühmas ja kõikide OV
kodulehtedel.
Reedel, 3. märtsil toimus esmakordselt
„Noorte tunnustusüritus“, mis kinnitas, et
noored on aktiivsed ning nende teod
väärivad tunnustamist. Kindlasti väärivad
kiitmist ja motiveerimist kõik noored, sest
igaüks on tubli omal moel. Siinkohal tahangi
tänada kõiki noori, kes meie regioonis elavad
ja tegutsevad: Te kõik olete SUPERTUBLID!
Tunnustusüritusele sai vastavalt korrale
esitada nominente 5 kategoorias: „Aasta noor

Vaivara aasta noor 2016 Erik Pertsev.
Tunnustuskonkursi nominent oli ka Marina
Pertseva. Foto: 2x projekti fotokogu

2016“ (igas omavalitsuses);
Kõik esitatud
„Aasta noorteühing 2016“;
kandidaadid on väga tublid!
„Aasta kultuurisaavutus
Ja loomulikult suurimad
2016“; „Aasta
tänud neile, kes kandidaate
spordisaavutus 2016“;
esitasid! Kõige olulisem on
„Aasta noorte sõber 2016“.
märgata ja tunnustada!
Milline oli komisjoni otsus
Seekordne üritus toimus
ja kes osutus valituks?
Narva Linnuses, mille miljöö
Meie suureks üllatuseks
andis kõvasti pidulikkust
esitati kokku 56 kandidaati
juurde. Kohal olid peaaegu
ja kindlasti on nad kõik
kõik kutsutud, mis tegi
väärt võitu. Seekordsed
hinge soojaks ja näitab, kui
võitjad:
oluline on üksteise
• Vaivara vallast esitati
tunnustamine. Meil olid
„Aasta noor“
vahvad nominendid ja
kandidaatideks 3 noort:
võitjad, toredad õhtujuhid
Eerika Asmer, Valeria
ning fantastilised inimesed
Badanina ja Erik Pertsev.
saalis.
Kõik väga tublid noored!
Iga omavalitsuse
Võitjaks osutus Erik
noored olid ettevalmistanud
Narva-Jõesuu aasta noor
Pertsev.
ka väikese etteaste, mis oli
2016 Sergei Tarasjuk.
• Narva-Jõesuu „Aasta
super. Aitäh meie
noore“ kandidaatideks esitati 2 noort.
„Aktsendile“, teid on alati imeline vaadata
Võitjaks osutus Sergei Tarasjuk.
ning kõigile infoks, et nad olid ka
• Narva „Aasta noore“ kandidaatideks esitati nominentideks „Aasta kultuurisaavutusel“.
5 kandidaati. Võitjaks osutus Eva Lennuk.
Aitäh Veikkole, kes tuli Vaivara valla noore
• Sillamäe „Aasta noore“ kandidaatideks
tunnustust üle andma! Aitäh Marinale, kes oli
esitati 9 kandidaati. Võitjaks osutus Leonid
üks nominentidest „Aasta noorte sõber“. Ja
Ljutskevits.
suurimad tänud Anastassiale Narvast, kes oli
• „Aasta noorteühingu“ kandidaatideks
selle ürituse peakorraldajaks ja suutis kõik
esitati 3 kandidaati. Võitjaks osutus MTÜ
imeliselt ette valmistada!
Õpilasesinduste Nõukogu.
Ja veel! Seekord me ei jaganud ostetud
• „Aasta kultuurisaavutus“ kandidaatideks
karikaid, vaid tänu Sillamäe Uleisse ostetud
esitati 10 kandidaati. Võitjaks osutus
freespingile ja kuldsetele kätele, olid meil
Klaveriduo Uljana Lvova – Yulia Uliyanenok. fantastilised isetehtud auhinnad!!!
• „Aasta spordisaavutus“ kandidaatideks
Üritusest on tehtud palju pilte ja video,
esitati 13 kandidaati. Võitjaks osutus Igor
mille eest suurimad tänud fotograafidele ja
Aleksandrov, kes on ise aktiivne sportlane
Sillamäe ESN videostuudiole!
ning samas käib treenimas ka Vaivara lasteaia Jälgige infot ja lööge kampa! Kõik ideed on
ja Sinimäe kooli lapsi.
teretulnud ja üheskoos muudame oma
• Aasta noorte sõber kandidaatideks esitati
regiooni veel lahedamaks!
11 kandidaati. Võitjaks osutus Mihhail Kulik.
MARGIT MAKSIMOV
projektijuht

Palusime meie tublidel noortel Erik Pertsevil ja
Sergei Tarasjukil vastata mõnele küsimusele
Millega hetkel tegeled?
Erik: Hetkel õpin ma 12. klassis Narva
Soldino gümnaasiumis ja töötan Vaivara
vallas Zumba Fitness instruktorina.
Sergei: Praegu õpin ma Tartu Ülikooli Narva
Kolledzis noorsootöö eriala ja lisaks on mul
kaks töökohta: noorsootöötaja NarvaJõesuu Noortetoas ja kehalise kasvatuse
õpetaja Narva-Jõesuu koolis. See on
minu põhitegevus.
Millised on Sinu hobid?

Erik: Tegelen ratsutamisega juba 7 aastat,
mul on hobune ja väike poni ning vabal ajal
õpetan inimesi ratsutama.
Sergei: Hobid on sport - kuna tegelesin
kergejõustikuga, muusika - õpin kitarri
mängima, lugemine ja söögitegemine. Lisaks
olen ma Narva Jahtklubi liige.
Millised on tulevikuplaanid?
Erik: Tulevik … , see on keeruline. Tahaksin
saada kas koreograafiks või
ratsutamistreeneriks, aga veel ei ole

otsustanud.
Sergei: Noortekeskus! See on minu suurim
plaan ja soov. Meil on praegu Noortetuba ja
ruumi seal mõnikord ei piisa. Lisaks tahan
avada huviringi. Aga üldiselt on kõige
suurem plaan teha hästi oma tööd – arendada
noori.
Kuidas möödub koolivaheaeg (kui oled
õpilane)?
Erik: Super! Viimast koolivaheaega veedan
ma Ameerikas. Praktiseerin enne eksamit
inglise keelt.

4

Märts 2017 nr. 1

Aprill Vaivara ja
Narva-Jõesuu
lähiümbruse ajaloos
6. aprillil 1927. aastal
sündis Narva lähistel
Joala vallas
ehitusteadlane,
tehnikateaduste doktor
1972. aastast Valdek
Kulbach, kes on
pälvinud ka ENSV
Riikliku preemia 1970. aastal ja Eesti
Vabariigi teaduspreemia 1995. aastal.
8. aprillil 1922. aastal sündis Vaivara
vallas Uue-Sõtke külas Hugo Libene, kes
oli kontoriametnikuks Sillamäe
õlitööstuses. 1. oktoobril 1941. aastal
hakkas teenima Saksa armees ja oli siin
1943. aasta oktoobrini. Seejärel siirdus
Soome, kus 9. veebruarist 1944. aastal
arvati Soome armee ridadesse ja suunati
õppelaagrisse väljaõppele Jokelasse ja
Taavettisse, kust peagi suunati lennuväe
raadioüksusesse ja teenis õhutõrjes. 2.
septembril saadeti tagasi Eestisse Kehra
õppelaagrisse. Sealt edasi suunati ta Narva
rindele. 2. veebruaril 1945. aastal arreteeriti
Rakveres ja „teenete eest“ mõisteti talle
15 + 5 Vorkuta vangilaagris, kus suri 12.
veebruaril 1947. aastal.
17. aprillil 1892. aastal sündis Narva
lähistel tulevane major Rudolf Uuk, kes
Vabadussõjas pälvis 18. veebruaril 1925.
aastal II liigi 3. järgu Eesti Vabadusristi ja
aumärgi annetamise juures on kirjas:
“Laiarööpmelise soomusrongi nr 4
dessantroodu ülem kapten Rudolf Uuk
näitas 28. märtsil 1919. aastal Stalkeni
alevikus raudtee vahimaja nr 155 juures
üles vaprust, olles vaenlase poolt ümber
piiratud, murdis ahelikust läbi ja lõi
vaenlase nende kindlustatud kaevikutest
välja”.
Vabadussõja järel teenis piirivalves ja oli
ka 1938. aastal Narva-Jõesuu jaoskonna
ülem. Ta arreteeriti Narvas 25. juulil 1940.
aastal ja lasti 16. jaanuaril 1941. aastal
Leningradis maha. Tema sõjamehe teed
märkisid mitmed autasud, nende hulgas
Kotkaristi IV klass ja Vene Tsaaririigi
sõjaväest kõrged autasud, nende seas
Püha Anna Ordeni II- IV klassi aumärgid
ning Püha Stanislavi ordeni II ja III klass need olid ohvitseri teenetemärgid.
30. aprillil 1857. aastal alustati Narvas
Kreenholmi Manufaktuuri ehitamist ja juba
järgmisel aastal alustas manufaktuur tööd
ning kujunes siinse piirkonna suurimaks
tööandjaks. Nii on teada, et juba kolme
aasta pärast oli siin tööl 2000 inimest ja
sajandi vahetusel juba 5400 inimest.
1940.aasta Rahvalehes ilmus kena sari Bern
Lundeni sulest „Vabrikumüüride varjus“ mälestusi vanast Kreenholmist, kus on
kirjas Kreenholmi arengulugu läbi ehitiste
ja inimeste, läbi tööde ja tegemiste, läbi
spordi ja näitemängu, läbi
revolutsiooniliste sündmuste ja muude
valdkondade. Kogu see lugu jõudis ära
ilmuda enne riigikorra vahetust – väärt
lisamaterjal ja üsna tõene (ei ilustanud,
vaid kirjutas nii nagu oli).
Mõned teemakohased katked toon ka
teieni.
Tänases on lugu 5. juuni 1940. aasta
Rahvalehest, kus on lisamaterjal
veebruaris Vaivara Kajas ilmunud
jalgpalliloole.
Jalgpallimängu „tõbi“ nakatas peagi ka
töölislapsi, kes algul vaatasid aukartlikult
täiskasvanute mängu pealt, hiljem hakkasid
päris sportlaste eeskujul kasarmute vahel
asfaldil paljajalu nartsudest palli taguma,
nii et päkad lõid tuld.
Inglase Johnsoni õpilased olid
küllaltki palju treeninud ja omavahelised
mängud ei pakkunud enam rõõmu ja nüüd
otsiti teisi võistkondi kellega mängida.
Vastane leitigi Narva-Jõesuust, kus tollal
suvitas rida Peterburi jalgpallisuurusi ja
suvitajad moodustasidki oma
koondmeeskonna ja võtsid narvalaste
(toona oli nimeks Asunikud - hiljem
nimetati ümber Concordiaks) väljakutse
vastu ja kauaoodatud mäng toimuski 1908.
aasta augustis. Kreenholmlased panid

Mälestusmärgid
Meid ümbritseb palju mälestusmärke, kuid
märkame neid harva ja mäletame tükati.
Olgu siinkohal tutvustuseks ära toodud
mõned ausambad, mis asuvad Vaivara ja
Narva-Jõesuu kalmistutel. Nimetuste juures
on kasutatud nimekuju, mis on mälestiste
registris.
Vabadussõja mälestusmärk Narva-Jõesuu
kalmistul
Mälestussammas püstitati 1926. aastal
sõdurite ühishauale, kus on viis langenut,

Vaivara kalmistul
Mälestusmärk püstitati niinimetatud uuele
kalmistule 1924. aastal. Avakõne pidas tollane
siseminister Theodor Rõuk, kohalikest tegid
muusikat nii Vaivara puhkpilliorkester kui
segakoor.
Ideest avamiseni kulus 3 aastat, samba
autoriks on paljude Virumaa mälestusmärkide
autor, Peterburis õppinud kujur Voldemar
Mellik. Sammas valmis nii, et materjal
Saaremaa dolomiit toodi laevadel Tallinnasse

välja kogu oma oskuste ja füüsilise jõu
pagasi ning tulemuseks kujunes viik 1:1 .
See andis hoogu juurde, sest nii kangete
mängijatega, nagu pealinna pallimehed, ei
osatud sellist tulemust oodatagi.
Nüüd otsiti uusi vastaseid ja õnneks
tekkis Narva veel ka teine võistkond Uusküla, mille harjutusväljak asus
tööliskasarmu nr 18 juures ja nüüd katsuti
tihti omavahel jõudu, kus küll Asunike Concordia tase jäi peale ja peagi liitus
nendega ka karskusseltsi Võitleja juurde
tekkinud jalgpallimeeskond. Nüüd oli
võistlusi palju, kuigi jäme ots jäi Concordia
kätte. Samas tekkis neile ka võrdväärne
vastane Perjatsi võistkonna näol, kus Karl
Terrase juhitav meeskond suutis
Concordiale tõsist vastupanu osutada ja
see tugevdas tunduvalt jalgpalli olukorda
Narvas ja selle ümbruses. Kuid peagi
alanud Maailmasõda ja Eesti Vabadussõda
muutsid siinset jalgpalli seisu, meeskonnad
läksid laiali, paremad mängijad suundusid
mujale ja sellega jalgpallielu siinses
piirkonnas soikus.
Sir ARTHUR

Kultuuriteated

Mälestusmärk Narva-Jõesuus ...
üks neist soomlane. Algselt oli maetuid
rohkem, kuid omaksed viisid osa säilmeid
kodukanti. Avamisel osales lisaks kohalikele
tegelastele ka Eesti 1. Jalaväediviis, mis
paiknes Narvas.
Betoonist mälestusmärgi vaskplaat
kadus juba enne sõda, sõjas sai ausammas
kannatada, kuid säilis ka nõukogude
perioodil. Ühishaud on riikliku kaitse all.
Kalmistul oli ka teisi Vabadussõjas langenute
haudu ja samal 1926. aastal avati kuursaali
pargis mälestusmärk, mis oli seal 1941.
aastani.
Vabadussõjas langenute nimekirjas on ka
Narva-Jõesuu mehed: Hans Kennu, Karl
Pesselep, Rudolf Regaberg, Feliks Sakkopnik,
Herman Saksladu ja Pavel Tennossaar.
Asukoht: 59°27211.953, 28°4222.053
Vabadussõjas langenute mälestusmärk

Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS
NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS
Kontakt: toimetus@vaivara.ee

... ja Vaivaras. Foto:2x Alar Tasa
ja edasi rongiga Vaivarasse.
Skulptuurgrupi aluse külgedel on tahvlid
kokku 25 langenu nimega. Vaivarast
kaugemalgi oli tuntud „Vanemuise“ teatri
näitleja Martin Libene, kes langes 1919.
aastal Lätis ja sai Vabadusristi II liigi (isikliku
vapruse eest) 3. järgu.
Mälestusmärk õhiti 1940. aastal. Sammas
taasavati juba juunis, 1991. aastal ja on
riikliku kaitse all.
Lisalugemist Vabadusristi autasu saanud
Vaivara meestest pakub peatükk Virve Orava
raamatus „Vaivarast kodu-uurija pilguga“ ja
tasub ka Vaivara vanal kalmistul nende
meeste mälestusplaate vaadata.
Asukoht: 59°22223.063, 27°50249.643
IVIKA MAIDRE,
Vaivara Sinimägede Muuseum

Narva-Jõesuus
15.04 rahvusvaheline kultuuri päev.
16.04 kell 16.00 vokaalansambli “Eleegia”
kontsert Valges saalis, Kesk 3.
23.04 kell 12.00 jüriöö jooks Narva-Jõesuu
Heledas pargis.
Vaivaras
1.04 kell 19.00 naljapäeva puhkeõhtu
Olgina rahvamajas.
21.04 kell 17.00 jüriöö jooks Olginas.
22.04 kell 13.00 kollektiiv „Pertsi“
sünnipäevakontsert Olgina rahvamajas.
22.04 kell 13.00 jüriöö jooks Sinimäel.
22.04 kell 18.00 noortedisko Olgina
rahvamajas.
29.04 kell 20.00 volbriöö tähistamine
Sinimäel.

OPERATIIVTEATED
PÕLENGUD
21. märtsil kell 20.10 teatati
Häirekeskusele tulekahjust Vaivara vallas
Tõrvajõe külas. Päästetöötajate kohale
saabudes selgus, et kahekorruseline
puidust elumaja põles lahtise leegiga ning
katus oli juba sisse langenud. Päästetööde
käigus eemaldasid päästjad 2
gaasiballooni. Majas õnnetuse hetkel
inimesi ei olnud. Põleng lokaliseeriti kella
20.48ks ning kustutati lõplikult kella
23.19ks. Hoone omanik ütles, et elekter oli
välja lülitatud ning ahju nad ei kasutanud.
Põlengu tekkepõhjuse selgitab uurimine.
KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
20. märtsil tungis 34-aastane mees NarvaJõesuus Kudruküla tänaval asuvas
korteris kallale oma emale, 62-aastasele
naisele.
LÕHKEKEHAD
16. märtsil tehti kahjutuks Vaivara vallast
Auvere külast leitud 105 mm mürsk ja 82
mm miinipildujamiin.
1. märtsil tehti kahjutuks Vaivara vallast
Mustanina küla lähedalt metsast leitud 120
mm mürsk.

Vaivara Sinimägede
muuseumi
maastikumäng lastele
Liikumine maastikul koos juhendajaga.
Mängu jooksul saab teada, kuidas lugeda
kaarti ning mida tähendavad märgid ja
värvid kaardi peal. Kaardi abil leitakse
kontrollpunktid ja lahendatakse
lastepäraseid ülesandeid.
Maastikumäng läbib Sinimäe asula
huvitavaid kohti nagu Sinimäe põhikooli
õu, Esimese maailmasõja punkrid,
Pargimägi ja vaatetorn. Mängu käigus
toimub ka muuseumi külastus.
Suurema grupi korral jagunetakse
muuseumi ja välitegevuste vahel.
Vanus: 4-6 klass.
Keeled: eesti, vene, inglise.
Maksumus: 20 eurot + muuseumi pileti
maksumus.
Inimeste arv: kuni 10 inimest, sobiv ka
lastega perekondadele.

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

